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PHARMACERIS Emotopic, preparat 3w1 intensywnie
natłuszczający do ciała, 500ml
 

Cena: 56,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml (słoik)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS E, Emotopic, preparat 3w1 intensywnie natłuszczający do ciała, 500ml

Unikalny na rynku preparat o 3 zastosowaniach (kąpiel, natłuszczanie, mycie ciała) charakteryzuje się skutecznym działaniem
łagodzącym oraz wspomagającym leczenie takich chorób jak: AZS, łuszczyca, różne postaci kontaktowych zapaleń skóry.
Charakteryzuje się skoncentorwaną zawartością lipidów oraz emolientów, dzięki czemu wzmacnia naturalne funkcje barierowe kojąc i
łagodząc uporczywe dolegliwości. Zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i nasileniem się objawów podrażnień
skóry.

Zastosowanie: preparat polecany do codziennej pielęgnacji skóry chronicznie suchej i atopowej. Rekomendowany przy dolegliwościach
skóry suchej i różnych postaciach egzemy: atopowej, kontaktowej, alergicznej, łuszczycy, a także dla skóry z nasilającym się świądem.
Zalecany jako preparat pielęgnacyjny u pacjentów w trakcie i po zakończonym leczeniu dermatologicznym, np. podczas miejscowej
terapii sterydowej, w celu zapobiegania nawrotom nadmiernej suchości i AZS. Bez ograniczeń wiekowych.

Sposób użycia: 1 preparat zamiast 3 do stosowania jako:

1 Emulsja do kąpieli do ciała od 1. dnia życia: rozpuścić 1-2 łyżki preparatu w szklance gorącej wody. Mieszać, aż do uzyskania mlecznej
konsystencji. Emulsję wystudzić i dodać do kąpieli. Nie stosować dodatkowych środków myjących. Po kąpieli ciało osuszyć delikatnie
ręcznikiem. Należy zachować ostrożność podczas wychodzenia z wanny, ze względu na śliską powierzchnię.

2 Preparat myjący do ciała od 6. miesiąca życia: niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotną skórę i rozprowadzić po jej powierzchni.
Następnie spłukać wodą i osuszyć ciało ręcznikiem, unikając pocierania. Preparat w kontakcie z wodą zamienia się w delikatną,
niepieniącą się, emulsję natłuszczająco-myjącą. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków myjących.

3 Preparat natłuszczający do ciała od 6. miesiąca życia: nanieść preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Stosować 1-2 razy
dziennie w zależności od nasilenia objawów.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/pharmaceris-emotopic-preparat-3w1-intensywnie-natluszczajacy-do-ciala-500ml.html
https://www.e-panaceum.eu/pharmaceris-emotopic-preparat-3w1-intensywnie-natluszczajacy-do-ciala-500ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Składniki: woda oczyszczona, emolienty: olej konopny, olej canola, masło shea, parafina, i inne, hydroksyacetofenon, ekstrakty z
wiciokrzewós, glicerol, składniki pomocnicze.

Ważne wskazówki:
Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz unikać ekspozycji produktu bezpośrednio na wysoką temperaturę czy promieniowanie
słoneczne.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris,
Armii Krajowej 12,
05-500 Piaseczno.
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